
EFOR NOTES
Küresel siyasete ve iş dünyasına yön veren isimler, salgın nedeniyle 2 yıldır iptal edilen Dünya Ekonomi
Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında 22-26 Mayıs'taki yıllık toplantısına hazırlanıyor.
“Toplumsal güvenin yeniden inşası”, “yaptırımların kullanımı ve etkinliği”, “enerjide görünüm; krizi aşmak”
ve “küresel gıda krizini önleme” gibi başlıkların ele alınacağı panellerin yapılacağı foruma, 50 devlet
lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılması bekleniyor.
Küresel borçlar, Çin ve ABD'nin borçlarındaki artışın etkisiyle yılın ilk çeyreğinde 305 trilyon doları aşarak
tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Kansas City Fed Başkanı Esther George yaptığı açıklamada, enflasyonu düşürmek için şimdi daha
yüksek faiz oranlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. George, enflasyonu düşürme çabalarının, borsanın da
bir parçası olduğu daha sıkı finansal koşullara yol açacağını da sözlerine ekledi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında, üç hava yolu şirketi
Aeroflot, Ural Airlines ve Rossiya Airlines'ın, 50 milyon sterlin değerindeki kullanılmayan iniş alanlarını
İngiltere'deki hiçbir havalimanında satamayacağı bildirildi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Gazprom'un 54 doğalgaz müşterisi olduğunu ve bunların
yarısının rubleyle ödeme sistemi için Gazprombank'ta hesap açtıklarını bildirdi.
ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 218 bine yükseldi. Böylelikle haftalık işsizlik maaşı
başvurularında Ocak ayından bu yana en yüksek seviye kaydedildi.
ABD'de mevcut ev satışları Nisan ayında pandeminin başlangıcından bu yana en düşük seviyeye
geriledi.
Çin'in stratejik petrol rezervleri için Rusya ile petrol alımı için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Son 24 saatte Çin ana karasında bin 82, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 329 vaka kaydedildi.
Şanghay'da şu ana dek yaklaşık 12 milyon kişinin yaşadığı düşük riskli alanlarda sokağa çıkma
kısıtlamasına son verildi.
Pandemiden bu yana ilk kez küresel eğlence ve iş uçuşları 2019 seviyelerini aştı
Tesla'nın en büyük yatırımcılarından Leo Koguan Tesla'nın yatırımcı ilişkileri kıdemli direktörü Martin
Viecha'ya attığı bir tweet'te, şirketin bu yıl 5 milyar dolar ve gelecek yıl 10 milyar dolar Tesla hissesini geri
almayı planladığını derhal duyurması gerektiğini söyledi.
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Avrupa borsalarında aşağı yönlü hareketler bugün de devam ediyor. DAX aşağı ve 13810, FTSE 100
aşağı ve 7271, CAC 40 aşağı ve 6242.

ABD'de endekslerin yönü bugün de aşağı, Nasdaq sınırlı pozitif ayrışıyor. Dow Jones aşağı ve 31211,
S&P 500 aşağı ve 3911, Nasdaq  yukarı ve 11971.

BÜLTEN NO: 892



XAU/USD

Altın’ın bugün işlem aralığı 1810-1844 olurken son işlem fiyatı 1843. Direnç seviyeleri 1838 ve
1850, destek seviyeleri 1830 ve 1821.

DİRENÇ 1 / 1838    DİRENÇ 2 / 1850
DESTEK 1 / 1830    DESTEK 2 / 1821

XAG/USD

DİRENÇ 1 / 22,00  DİRENÇ 2 / 22,35
DESTEK 1 / 21,60  DESTEK 2 / 21,40

Gümüş’ün bugün işlem aralığı 21,27-21,96 olurken, son işlem fiyatı 21,92. Direnç seviyeleri 22,00
ve 22,35, destek seviyeleri 21,60 ve 21,40. 



DAX

Endeksin bugün işlem aralığı 13669-13924 olurken, son seviyesi 13810. Direnç seviyeleri 13880
ve 14100, destek seviyeleri 13760 ve 13560.

DİRENÇ 1 / 13880    DİRENÇ 2 / 14100
DESTEK 1 / 13760    DESTEK 2 / 13560

ETHEREUM

DİRENÇ 1 / 2040  DİRENÇ 2 / 2180
DESTEK 1 / 1940  DESTEK 2 / 1700

Ethereum’un bugün işlem aralığı 1900-1987, son işlem fiyatı 1969. Direnç seviyeleri  2040 ve
2180, destek seviyeleri 1940 ve 1700.

• Rapordaki tüm son piyasa değerleri raporun yazıldığı zamandaki değerleri ifade etmektedir.
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YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler,
ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği ve
etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun
herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir
teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla
derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya
güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Efor Forex
ve çalışanları sorumlu değildir. Efor Forex her an, hiçbir şekil ve surette
ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri,
tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.
Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve
yorumlar, kapsamlı bilgiler, hiçbir şekil ve surette Efor Forex'in herhangi
bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel
ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar,
gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu
kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve yer alan
bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak
kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle
oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne
nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği
doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve
surette Efor Forex ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer,
uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne
nam altında olursa olsun Efor Forex ve çalışanlarından herhangi bir
tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu
rapor, yorum ve yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya
faaliyeti olmayıp; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve
kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa
geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması zorunludur.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyedebulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel yatırım
danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden,
kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.


